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 ملخص البحث
من الزلل والكذب وأن ال يدخل فيها ما ليس منها من خطأ الرواة   يعتبر علم الجرح والتعديل من أهم علوم الحديث الذي يحفظ سنة النبي  

وخفة ضبطهم وحفظهم, ومن أهم علماء هذا الفن هو االمام يحيى بن معين فهو عالم جليل وإمام زمانه بالحديث, وله ألفاظ خاصة بالجرح 
باب التصغير, وهي من الفاظ التعديل الخفيف للرواي    والتعديل, ومنها بدراسة لفظ من الفاظه, وهي لفظة )صويلح( مصغر لفظة )صالح( من

من جهة عدالته وفي نفس الوقت تضعيف له من جهة ضبطه لحفظ صدره أو كتابه فيكتب حديثه لالعتبار للنظر هل وافقه راٍو آخر بهذه 
ين عدد من تالميذه وهم عباس الدوري الرواية ولو بمعناها.. وكتاب التأريخ من أهم كتب علم الرجال والجرح والتعديل ورواه عن ابن مع

( رواة وصفهم ابن معين بلفظة )صويلح( في تاريخه  6وعثمان الدارمي وأحمد ابن محرز. ونقل وأخذ عنه من جاء من بعده. وتوصلت لوجود) 
 وقد وافقه العلماء بأكثر أقواله بجرح وتعديل الرواة.  

Research Summary 

The science of wound and modification is considered one of the most important sciences of hadith that 

preserves the Sunnah of the Prophet, peace and blessings be upon him, from slipping and lying, and that it 

does not include in it what is not among the narrators’ error and the lightness of their control and 

preservation. Words specific to Al-Jarh and Al-Ta’deel, including the word (Sweileh), which is a light 

modification of the narrator in terms of its fairness and at the same time weakening it in terms of controlling 

it to preserve its chest or book. The book al-Tareekh is one of the most important books on the science of 

men, al-Jarh and al-Ta’deel, and it was narrated on the authority of Ibn Mu’in by a number of his students, 

namely Abbas al-Duri, Othman al-Darimi and Ahmed Ibn Mahrez. And he was transferred and taken from 

him who came after him. And I found that there are (6) narrators described by Ibn Mu’in with the word 

“Sweileh” in his history, and the scholars agreed with him with most of his sayings, by jarring and modifying 

the narrators . 

 املقدمة
وصحبه وسلم, ورحم هللا من عمل لخدمة السنة النبوية, وبعد.. فالسنة المصدر الثاني    بسم هللا والحمد هلل, والصالة والسالم على رسوله, وآله

َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا    :للوحي والتشريع, والدفاع عنها وخدمتها واجب شرعي, وعليه أجر وثواب, قال
, وخاصة  (1)

َر َّللاَُّ اْمَرًأ َسِمَع ِمنَّا َحِديًثا َفَحِفَظُه َحتَّى ُيَبلِ َغُه َغْيَرُه, َفِإنَُّه سنة, فإن أخطؤا فسيدخلوا بها ما ليس منها, وقال النبي  الرواة؛ ألنهم نقلة ال : )َنضَّ
ضبط واالتقان لرواية الحديث وتبليغه كما سمعه من شروط توثيق الرواة  فال  (2) ُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه َلْيَس ِبَفِقيٍه, َوُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه ِإَلى َمْن ُهَو َأْفَقُه ِمْنُه(.

بن  وقبول روايتهم فإن خف وقلَّ ضبطهم فيتسبب بتضعيفهم ورد رواياتهم. فعلم التراجم والجرح والتعديل والنقد من أبرز علوم الحديث. ويحيى
لمتبحر فيه باتقان وضبط بأعلى المراتب, وله ألفاظه وأحكامه وصيغه  معين إمام أهل الحديث في زمانه, ومن أهم وأبرز علماء هذا الفن وا

بارة عن الخاصة بالجرح والتعديل, ويعتبر كتابه )التاريخ( من أبرز الكتب المؤلفة بهذا الفن ومن أوائلها وأقدمها وأنفعها واجودها, والكتاب ع
ي وعثمان الدارمي وأحمد ابن محرز. ونقل وأخذ عنه كل من جاء من بعده,  سؤاالت من قبل تالميذ ابن معين له, فننقلوه عنه وهم عباس الدور 

تحط  فأهتم به العلماء وطالب العلم اهتمامًا عظيما؛ بكن رغم وجود دراسات سابقة لهذا الكتاب ومؤلفه بالبحث والتحقيق والطباعة, لكنها لم  
ائده؛ لذلك اخترته ليكون موضوع بحثي هذا, فاردت خدمته بدراسة لفظ من  بكل جوانبه, مازال بحاجة للبحث والدراسة؛ لسعة وغزارة وفرادة فو 

وهي من الفاظ التعديل الخفيف للرواي من جهة عدالته وفي نفس   الفاظه, وهي لفظة )صويلح( مصغر لفظة )صالح( من باب التصغير,
وبيان   وافقه راٍو آخر بهذه الرواية ولو بمعناها.  الوقت تضعيف له من جهة ضبطه لحفظ صدره أو كتابه فيكتب حديثه لالعتبار للنظر هل

فقسمته على مبحثين, المبحث األول: وفيه ثالثة مطالب, خصصته لدراسة سيرة ابن معين الشخصية    (3)موافقته ومخالفته لعلماء الجرح والتعديل.
تعريفية مختصرة لرواة كتاب التاريخ: الدوري والدارمي وابن محرز. والمبحث الثاني: الرواة الذين قال فيهم ابن معين: صويلح    والعلمية,وترجمة

لهم ترجمة  في تاريخه برواية الدارمي والدوري وابن محرز, وهم ستة رواة, ورتبتهم بترقيم تسلسلي على حروف المعجم الهجائية, وترجمت 
نيته ولقبه وبعض شيوخه وتالميذه مرتبين حسب وفاتهم, وطبقته معتمدًا على تقسيم ابن حجر للطبقات, ووفاته ان وجدت,  مختصرة: كاسمه وك

 التوفيق والسداد.      ومن روى له من اصحاب الكتب الستة.وأذكر قول ابن معين وأبرز أقوال علماء الجرح والتعديل فيه لمعرفة حاله. وأسله 
 حييى بن َمِعني الشخصية والعلمية, وترجة لرواة كتابه الدوري والدارمي وابن حمرز: املبحث األول: سرية
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 املطلب األول: سرية ابن معني: امسه, كنيته, نسبه, والدته ورحالته وشيوخه وتالميذه ومصنفاته:
 , من أهل األنبار. بن عون _ وقيل ابن غياث_ بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن, أبو زكريا، المري, مولى غطفان, البغدادي ِعينمَ   بن  يحيى

. قرب االنبار. وهو من الطبقة العاشرة  هـ، في خالفة أبي جعفر االمنصور,158ُولد سنة    :والدته وطبقته ورحالته في طلب العلم واهتمامه به
ل عليُّ  أهتم بطلب العلم اهتمامًا كبيرًا وقضى عمره فيه, وكانت له رحالت كثيرة لطلب العلم, فرحل إلى: الحجاز، والشام، وِمصَر، واليَمن. قاو

: خلَّف َمِعيٌن ليحيى ابِنه ألَف ألِف درهم، وخمسين ألف درهم، فأنفقها كله قال يحيى و   ا على الحديث حتى لم يبقى له نعل يلَبسها.بن الَمدينيِ 
 ( 4)بن َمِعين: إني ألحدث بالحديث، فأسهر له؛ مخافة أن أكون قد أخطأت فيه.

، وإسماعيل بن عياش، وهشيم بن بشير، وإسماعيل بن مجالد،  عبد هللا بن المباركعباد بن عباد،   روى عن شيوخ كثيرين منهم:بعض شيوخه:  
القطان، وعبدالرحمن بن مهدي,  الدستوائي، ويحيى  وحاتم بن إسماعيل، وعيسى بن يونس، ومروان بن معاوية،وسفيان بن عيينة، ووكيع 

 وآخرين. 
ري، كالبخاري،  أحمد بن حنبلوأبو خيثمة،   ومحمد بن سعد، فأخذ العلم منه وروى عنه تالميذ كثيرون منهم:  بعض تالميذه: ، وهنَّاد بن السَّ

لدوري، وعثمان بن سعيد الدارمي، وحنبل بن إسحاق، وأبو يعلى الموصلي,  ومسلم، وأحمد البالذري, وأحمد بن منصور الرمادي, وعباس ا
  (5) وآخرون.

  (6)مصنفاته:
سؤاالت ابن  -3من كالم أبي زكريا  يحيى بن معين في الرجال.    -2تاريخ ابن معين: برواية الدارمي. ورواية الدوري, ورواية ابن محرز.    -1

 حديث يحيى بن معين رواية أبي منصور الشيباني. -5ن معين الفوائد الجزء الثاني من حديث يحيى ب  -4الجنيد 
 وكلها مطبوعة ومنشورة.  

 املطلب الثاني: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه ومهابته ووقاره ومكانته عند احملدِّثني عدد األحاديث اليت رواها, ومن روى له من
 :الستة, ووفاته

بأروع األوصاف وأبلغ الثناء وجعلوه: الحافظ، وإمام أهل الحديث في زمانه، والمشاُر إليه ِمن بين أقرانه, ومن أقوالهم  أثنى عليه جميع العلماء  
قال يحيى بن سعيد القطان: ما قدم علينا البصرة ِمثل ابن حنبل، وابن َمِعين.قال هارون بن معروف: قدم علينا شيخ، فبكرت عليه،   فيه:

ا، فأخذ الكتاب، وإذا الباب يدق، فقال الشيخ: من هذا؟ قال: أحمد بن حنبل، فأِذن له، والشيخ على حالته لم يتحرك، فإذا  فسألناه أن يملي علين
فقال: من    آخُر يدق الباب، فقال: من ذا؟ قال: أحمد الدورقي، فأِذن له ولم يتحرك، ثم ابن الرومي فكذلك، ثم أبو خيثمة فكذلك، ثم ُدقَّ الباُب،

: ما رأيت في الناس ِمثَله .يحيى بن َمِعين، فرأيت الشيخ ارتعدت يده، وسقط منه الكتاب  ذا؟ قال: وقال: كنُت إذا قدمت  .  وقال علي بن الَمدينيِ 
 موضعِ إلى بغداد منذ أربعين سنًة، كان الذي يذاكرني أحمد بن حنبل، فربما نختلف بالحديث، فنسأل ابن معين، فيقوم فيخرجه، ما كان أعَرَفه ب

كلُّ حديث ال يعرفه يحيى فليس هو و   قال أحمد بن حنبل: كان أعَلَمنا بالرجال. والسماع مع يحيى بن َمِعين شفاٌء ِلما في الصدور.و   حديثه
بن منصور: قلت البن الرومي: إن أبا سعيد الحداد حدثني قال: لوال ابن َمِعين، ما كتبت الحديث! فقال ابن    ال عبدالخالقوق  (7) .بحديث

يخرجه، ما كان  الرومي: وهللا لقد نفعنا هللا به، لقد كان المحدِ ث يحدثنا لكرامته ما لم نكن نحدِ ث به أنفسنا فربما اختلفنا في الشيء، فنسأله، ف
إنا نذهب لمحدث فننظر بكتبه فال نرى إال كل حديث صحيح حتى يجيء ابن معين، فأول شيء يقع في يده يقع  و   يثه.أعَرَفه بموضِع حد

َفَناه لم نعِرْفه. فما في الدنيا أحد مثله، سبق الناَس إلى هذا الباب الذي هو فيه، لم يسبقه إليه أحد، وأما من يجيء بعد   الخطأ، ولوال أنه عرَّ
س: إذا رأيَت الرجل يقع في يحيى بن َمِعين، فاعلم أنه كذاب، يضع الحديث، وإنما ُيبغضه   فالندري كيف يكون. وقال محمد بن هارون الفالَّ

وقال الخطيب البغدادي: كان   (8)وقال النَّسائي: أحد األئمة في الحديث، ثقة، مأمون.   ِلما يبيِ ن من أمر الكذَّابين. وقال ابو حاتم مثل قوله.
وقال ابن حجر: ثقة حافظ مشهور إمام الجرح   قال الذهبي: الحافظ، إمام المحدثين، فضائله كثيرة.و   نيًّا، عالًما حافًظا، ثبًتا، متقًنا.إماًما ربا
  (9)والتعديل.

 :, ومن روى له من الكتب الستةعدد األحاديث التي رواها
: ال نعلم أحًدا كتب من الحديث ما كتب  وقال أحمد بن عقبة: سألت يحيى بن َمِعين: كم كتبت من الحديث؟   ابن معين.قال علي بن الَمدينيِ 

 . -وهذا العدد يشتمل على األحاديث المكررة-وقال ابن معين مرة: كتبت الف الف حديث قال: كتبت بيدي هذه ستَّمائة ألف حديث،
 . مسلم, أبو داود, الترمذي,  النسائي, ابن ماجه  وروى له: البخاري,

https://www.alukah.net/literature_language/0/82471
https://www.alukah.net/culture/0/38280
https://www.alukah.net/culture/0/49085
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)أي السرير الذي ُحِمل   فُحمل على أعواد النبي  سنة، ودفن بالبقيع,    75هـ، وعمره    233توفِ ي بالمدينة المنورة في ذي القعدة، سنة     :وفاته
قال حبيش . و ، فليشَهدْ   هن يشهد جنازة المأمون على حديثوَمن أراد أ  .عليه(، وُنوِدي بين يديه: هذا الذي كان َينفي الكذَب عن رسول هللا  

 (10) .بن مبشر: رأيت يحيى بن َمِعين في النوم، فقلُت: ما فعل هللا بك؟ قال: أعطاني، وحباني، وزوَّجني ثالثمائة َحْوراء
 املطلب الثالث: ترمجة سرية رواة كتاب التأريخ البن معني: عباس الدوري, وعثمان الدارمي, وأمحد بن ابن حمرز

هـ  183هو عباس ْبن ُمَحمَّد ْبن حاتم ْبن واقد، َأُبو الفضل, الدوري, البغدادي, مولى بني هاشم. خوارزمي األصل, ولد سنة  عباس الدوري:
ود الطيالسي، وخالد ْبن مخلد، وعفان ْبن مسلم، ويحيى ْبن معين، وآخرين. روى عنه: ابن ماجه, وابو داود  على المشهور. روى عن: أبي دا 

يخي السجستاني, والترمذي, والنسائي, وآخرون. من الطبقة الحادية عشرة, قال أبو حاتم الرازي: صدوق, وقال أبو العباس األصم: لم أر في مشا
هـ. روى له: أبو داود, 271ي, وابن حبان, وقال الذهبي: ثقة حافظ. وقال ابن حجر: ثقة حافظ. توفي سنة  أحسن حديثًا مته. وثقة: النسائ

 (11)الترمذي, النسائي, ابن ماجه.
روى عن: يحيى بن معين، وعلي بن المديني،  السجستاني،   هو عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد, أبو سعيد، التميمي الدارمي  عثمان الدارمي:

قال الذهبي والزركلي:    وأبي بكر بن أبي شيبة، وآخرين. روى عنه: محمد الصرام، ومؤمل بن الحسين، وأحمد بن عبدوس الطرائفي, وآخرون.
 (12) .هـ ورجه الذهبي وغيره282ل:هـ, وقي281هـ, وقيل: 280اإلمام، الحافظ، الناقد، المحدث، صاحب )المسند( الكبير والتصانيف, توفي سنة

أحمد بن محمد بن قاسم بن محرز, أبو العباس, البغددادي, يروي َعن: يحيى بن معين, وابي بكر ابن ابي شيبة, وفضيل  أحمد ابن محرز:  
االته البن معين في الجرح  بن مرزوق, وروى عنه: َجْعَفر ْبن درستويه ْبن المرزبان الفارسي. وابن محرز راوي كتاب )معرفة الرجال(، وهو سؤ 

وذكر ابن حجر ورجح أنه شيخ زكريا بن يحيى الساجي الذي يروي عنه ويسميه: أحمد بن محمد البغدادي, وذكر أنه روى عن:    (13)والتعديل.
والذهبي وغيرهم فقالوا: ليس هو شيخ الساجي    وربما خالفه غيره من العلماء في هذا كالمزي   (14)احمد بن حنبل, وعمرو الناقد, ويحيى الحماني.

 (15.) .بل غيره واختلفوا بتحديد ذلك. ولم أجد بالمصادر ترجمة له إال عند الخطيب البغدادي, وهي مختصرة
 املبحث الثاني: الرواة الذين قال فيهم ابن معني صويلح يف كتابه التاريخ برواية الدوري والدارمي وابن حمرز:

والتقصي وقفت على ستة رواة وصفهم ابن معين في كتابه )التاريخ( بلفظة صويلح, وهي لفظة خاصة به من ألفاظ الجرح  من خالل البحث  
والتعديل, من باب التعديل الخفيف للرواي من جهة عدالته كأخالقه ودينه, وفي نفس الوقت تضعيف له من جهة ضبطه لحفظه أو لكتابهكما  

 متهم وذكر أقوال العلماء فيهم, ورتبتهم وقسمتهم بترقيم تسلسلي حسب حروف المعجم الهجائية وهم:سيتبين من استعراض الرواة وترج
السلمي, البصري, روى عن: سعيد بن ميناء, والحكم بن عتيبة الكندي, وسليمان التيمي, وآخرين. وروى   أبو بكر, اوال: حماد بن يحيى األبح: 

                                      (16) عنه: سفيان الثوري, وأبو داود الطيالسي, وسعيد بن منصور, وآخرون. وهو من الطبقة الثامنة. روى له: أبو داود في القدر, والترمذي.
قال الدوري قال ابن معين: ثقة, وفي قول آخر: ليس به بأس, وله أحاديث ال يتابع عليها. وقال الدارمي قال ابن معين: ليس بشيء. وقال   

قال    (18) قال البخاري قال عبد الرحمن بن مهدي: كان من شيوخنا، يهم فى الشيء بعد الشيء.(17)ابن محرز: قال ابن معين: صويلح الحديث.
وقال الذهبي: ثقة, قال أبو   (20)وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال أبو حاتم: ال بأس به .  (19)حنبل: صالح الحديث ما أرى به بأس.  أحمد بن

  (22) وقال عنه ابن حجر:  صدوق يخطىء. (21)داود: يخطىء كما يخطىء الناس.
ن دينار, وزياد بن سعد, وسلمة بن وهرام, وآخرين. وروى عنه:  أبو وهب, اليماني، المكي. روى عن: سلمة ب  ثانيا: زمعة بن صالح الجندي:

سفيان الثوري, وسفيان بن عيينة, وروح بن عبادة, وآخرون. من الطبقة السادسة. روى له: مسلم مقرونا بمحمد بن أبي حفصة, أبو داود في  
وقال الدوري: قال يحيى بن معين: ضعيف، وهو أصلح حديثا من صالح بن أبى األخضر. وقال  (23)المراسيل, الترمذي, النسائي, ابن ماجه.

الحديث, وال أحب أن ُأخرج عنه. وقال أحمد بن حنبل: ضعيف. وقال أبو داود: ضعيف, ال أخرج حديثه. وقال    (24) مرة أخرى: صويلح 
بن علي: فيه ضعف فى الحديث، وقد روى عنه الثوي، وعبد الرحمن بن    وقال عمرو  (25)البخاري: يخالف فى حديثه، تركه ابن مهدى أخيرًا.

مهدي، وما سمعت يحيى ذكره قط، وهو جائز الحديث مع الضعف الذى فيه. وقال أبو زرعة: لين واهي الحديث، حديثه عن الزهري كأنه 
عن الزهري. وقال ابن عدي: ربما يهم فى بعض ما   وقال النسائي: ليس قوي، كثير الغلط(26) يقول مناكير. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث.

ها  يرويه، وحديثه صالح ال بأس به. وقال ابن حبان: كان رجال صالحا يهم وال يعلم، ويخطىء وال يفهم حتى غلب فى حديثه المناكير التى يروي
  (28) وقال الذهبي: ضعفه أحمد. وقال ابن حجر: ضعيف. (27)عن المشاهير.
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ح   َظَلة بن أبي َعامر:ثالثا: عبد الرَّ ن َعب د َّللاَِّ بن َحن  َمان ب  الغسيل, َأبو ُسَلْيَمان, المدني, والغسيل هو جده حنظلة بن أبي عامر   َمن ب ن ُسَلي 
, عباس بن سهل, شرحبيل ، غسلته المالئكة يوم أحد؛ ألنه استشهد يومئذ وهو جنب. روى عن: عكرمة مولى عبد هللا بن عباس  الراهب  
هـ. روى  172د, وآخرين. وروى عنه: زيد بن الحباب, جبارة بن المغلس, مختار بن غسان , وآخرون. من الطبقة السادسة. توفي سنة  بن سع

وليحيى بن معين فيه ثالثة أقوال: نقل عنه الدوري قولين: أحدهما قوله:    (29) له: البخاري, مسلم, أبو داود, الترمذي في الشمائل, ابن ماجه.
وقال النسائي: ثقة,    (32)وقال أبو زرعة: ثقة.  (31)قال احمد بن َحْنَبل: صالح.(30) ثقة, والثاني: َلْيَس ِبِه َبْأس. وما نقله الدارمي عنه: ُصَوْيِلح.

ذكره ابن حبان في المجروحين وقال: َكاَن ِممَّن يخطئ ويهم كثيرًا على صدق ِفيِه َوالَِّذي   (33)وفي أقوال أخرى قال: ليس به بأس, ليس بالقوي.
ْيَخانِ   (34) الَقْول ِفيِه. وذكره ايضًا في الثقات.أميل ِإَلْيِه ِفيِه ترك َما َخالف الثِ َقات من اأْلَْخَبار واالحتجاج ِبَما َوافق الثِ َقات من اْْلَثار َوقد مرَّض الشَّ

   (37) وقال ابن حجر: صدوق فيه لين. (36) وقال الذهبي: صدوق. (35)وذكره ابن عدي في الضعفاء وقال: هو ممن ُيعتبر حديثه وُيكتب. 
الثقفي, الطائفي. روى عن: المطلب بن عبد هللا, وعمرو بن شعيب, ويزيد بن   أبو يعلى,  رابعًا: عبد هللا بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب:

من الطبقة السابعة. روى له: البخاري في األدب  مقسم, وآخرين. وروى عنه: سفيان الثوري, عبد هللا بن المبارك, وأزهر بن القاسم, وآخرون.  
وليحيى بن معين أكثر من قول فيه: نقل الدارمي عنه قوله: ضعيف, صويلح.  (38) .المفرد, مسلم,أبو داود, الترمذي بالشمائل, النسائي, ابن ماجه

وقال ابن خلفون أن ابن المديني وثقه. وقال البخاري: فيه   (39)ونقل عنه ابن أبي خيثمة: صالح. ونقل عنه ابن أبي مريم: ليس به بأس.
وثقه ابن حبان. وذكره ابن عدي في الضعفاء وقال: بعض   (41)وقال العجلي: ثقة. وقال النسائي: ليس بذاك القوي، يكتب حديثه.  (40) نظر.

الذهبي:  (42)احاديثه مستقيمة، يكتب حديثه. وقال ابن حجر:    (43)قال أبو حاتم: ليس قوي لين الحديث.و وقال الدارقطني: يعتبر به. وقال 
 (44) صدوق يخطىء ويهم.

األنصاري المازني، المدني. روى عن: أبي علقمة, ومعاذ بن رفاعة, وعيسى بن عمر,    خامسًا: عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبى حسن:
هـ . روى له: البخاري,  130وحماد بن سلمة, وحماد بن زيد, وآخرون. من الطبقة السادسة. توفي بعد  وآخرين. وروى عنه: أيوب السختياني,

. وقال ابن أبي مريم قال ابن معين: ثقة (45)مسلم, أبو داود, الترمذي, النسائي, ابن ماجه. قال الدارمي: قال ابن معين: ُصَوْيِلح َوَلْيَس ِباْلَقِوي 
وذكره   (49) وثقه: النسائي, وابن حبان.  (48)وقال أبو حاتم ثقة, وقال مرة: صالح الحديث.  (47)وثقه: ابن سعد.  (46)ديثين.إال أنه اختلف عنه في ح 

 (51) وقال ابن حجر: ثقة. ( 50)ابن عدي في الضعفاء. وقال الذهبي: وثقوه, وضعفه ابن معين,
ن: قتادة بن دعامة السدوسي, ومحمد بن شهاب الزهري , وعمرو  ميسرة، أبو سلمة البصري, روى ع  سادسًا: محمد بن أبي حفصة واسمه:

لم, بن دينار المكي, وآخرين. وروى عنه: معاذ بن معاذ, وسفيان الثوري, وحماد بن زيد, وآخرون. من الطبقة  السابعة. روى له : البخاري, مس
ل ابن أبي خيثمة: قال ابن معين: صالح. وقال الدارمي قال ابن  نقل الدوري عن ابن معين قوله: ثقة. وقا( 52) أبو داود في المراسيل, النسائي.

وقال معاذ    وقال علي ابن المديني: ليس به بأس,(53) . وَعلََّل الذهبي اختالف قول ابن معين فيه؛ ألن فيه شيء.  معين: ُصَوْيِلح َلْيَس ِباْلَقِوي  
 ( 54) ْبن معاذ: كتبت حديثه كله ثم رميت به بعد. ورغبت عنه ألني رأيته يأتي أشعث ابن عبد الملك فإذا قام أتى إلى صبيان فأملوها عليه .

ال ابن عدي: وق  (57)وذكره ابن حبان في الثقات,  وقال: يخطىء.  (56) . وقال النسائى : ضعيف.(55) وقال أبو عبيد اْلجري: قال أبو داود: ثقة.
وقال ابن    (59) وقال الذهبي: وثقه غير واحد، ويبدو ان فيه شيء. وقال النسائي: ضعيف، ولينه القطان.  (58)من الضعفاء الذين يكتب حديثهم.

 (60)حجر: صدوق يخطىء.
 اخلامتة وابرز النتائج

 وإكمال هذا البحث بعد جهود وبحث ومعاناة, وتوصلت فيه إلى أبرز النتائج اْلتية: الحمد هلل الذي أعانني النجاز
والبراعة, والتثبت, والحفظ الواسع المتقن, والتبحر في    يعد ابن معين من أبرز وأشهر الرواة والمحدثين الثقات واألئمة ذوي العلم الغزير, .1

 نقد الرجال بالجرح والتعديل والتعريف بهم, فهو أمام زمانه بهذا الفن, وله عدد من المصنفات.
ألسباب منها: فهو يعتبر كتابه )التأريخ( من أبرز الكتب ذات األهمية والمكانة العلمية الكبيرة جدًا؛ المؤلفة في فن النقد والتراجم للرواة   .2

حتوائه على  من أوائل الكتب المؤلفة بنقد الرواة والرجال, وبيان أحوالهم جرحًا وتعدياًل والتعريف والتفريق بينهم وتمييزهم بدقة وتثبت كبير, وإ
 تراجم كثيرة, ونقله عددُا كبيرًا من األحاديث واالثار واألخبار والفتاوى وبيان حالها ورواتها.

اريخ عن ابن معين عدد من تالميذه من خالل سؤاالتهم له ومنهم: عباس الدوري وعثمان الدارمي واحمد بن محمد بن نقل كتاب الت .3
 محرز.
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َير والجرح والتعديل والمصنفين ممن جاء بعده في االستدالل بكتاب )التأريخ( البن معين, واألخذ منه واالستشهاد .4   واعتمد عامة أهل السِ 
 ه؛ ألهميته وفرائده وسعته وفوائده ودقته. واعتنى به العلماء عناية كبيرة بالطباعة والتحقيق والبحث فيه.  به, وبناء أحكامهم علي

( راوة بلفظة )صويلح( في كتابه التأريخ, ولفظة )صويلح( مصغر لفظة )صالح( من باب التصغير, وهي من الفاظ 6وصف ابن معين ) .5
فس الوقت تضعيف له من جهة ضبطه لحفظ صدره أو كتابه فيكتب حديثه لالعتبار للنظر هل  التعديل الخفيف للرواي من جهة عدالته وفي ن

وافقه راٍو آخر بهذه الرواية ولو بمعناها. وأقرب ما تكون كتعديل له من جهة عدالته أي قبول ألخالقه ودينه, وتضعيف له من جهة ضبطه  
 وحفظه.

ع من التشدد عنده بجرح وتعديل الرواة, فوافقه عامة علماء الجرح والتعديل ولم يخالفوه دقته في أقواله ونقده وجرحه للرواة, رغم وجود نو  .6
 إال نادرًا.

 فهرس املصادر واملراجع
 القرآن الكريم-
هـ(, دار العلم للماليين, الطبعة الخامسة عشر  1396األعالم: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت   .1
 م.  2002 -
هـ(, تحقيق: صالح بن فتحي 279تأريخ ابن أبي خيثمة, المسمى: التأريخ الكبير,ألبي بكر أحمد ابن أبي خيثمة زهير بن حرٍب, )ت .2

 م. 2006-هـ 1427القاهرة, الطبعة األولى، -هالل, طبعة دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر
ألبي زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء، تاريخ ابن معين رواية العباس بن محمد الدوري:   .3

  1399مكة المكرمة, الطبعةاألولى،  -هـ(, تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف, مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي233البغدادي )ت  
دمشق. وتاريخ ابن معين رواية  -أحمد محمد نور سيف, دار المأمون للتراثم. وتاريخ ابن معين رواية عثمان الدارمي: تحقيق: د. 1979-هـ

أحمد ابن محرز: المسمى: معرفة الرجال, وفيه:عن علي بن المديني وابن أبي شيبة وابن نمير وغيرهم, تحقيق: محمد القصار, مجمع اللغة  
 م. 1985هـ، 1405دمشق الطبعة: األولى،  -العربية

هـ(, طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان,  256د هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ألجعفي )تالتأريخ الكبير: ألبي عب .4
 الدكن.  -ووضع حواشيها: الشيخ محمود محمد خليل, دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد

يوله من الكتب: المختصر المحتاج إليه من  هـ(, الكتاب معه ذ463تأريخ بغداد وذيوله: ألبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، )ت .5
البغدادي ال الخطيب  الدمياطي. والر د على  بغداد البن  تاريخ  النجار. والمستفاد من  بغداد البن  تاريخ  للذهبي, وذيل  الدبيثي  ابن  بن تاريخ 

 هـ. 1417بيروت, الطبعةاألولى-النجار.تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا, دار الكتب العلمية
السيوطي )ت  تدريب   .6 الدين  أبي بكر، جالل  لعبد الرحمن بن  النواوي:  قتيبة نظر محمد 911الراوي في شرح تقريب  أبو  هـ(, تحقيق: 

 الفاريابي, دار طيبة. 
الذهبي، )ت .7 أحمد بن عثمان  الدين محمد بن  الحفاظ: ألبي عبد هللا شمس  العلمية748تذكرة  الكتب  األولى،  -هـ(,دار  بيروت،الطبعة 

 م. 1998  -هـ1419
سوريا,  – هـ(، تحقيق: محمد عوامة, دار الرشيد  852تقريب التهذيب: ألبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقالني )ت   .8

 م. 1986 -هـ 1406الطبعة األولى, 
لمعارف هـ(، مطبعة دائرة ا852تهذيب التهذيب: ألبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )ت .9

 هـ .  1326النظامية، الهند, الطبعة األولى،  
هـ(، تحقيق: د. بشار عواد معروف, 742تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ألبي الحجاج يوسف بن الزكي بن عبد الرحمن المزي )ت .10

 م. 1980-هـ 1400بيروت, الطبعة األولى,  -مؤسسة الرسالة 
ي .11 الحجاج  ألبي  الرجال:  أسماء  في  الكمال  )تتهذيب  المزي  الرحمن  عبد  بن  الزكي  بن  معروف, 742وسف  عواد  هـ(،تحقيق:د.بشار 

 م. 1980مؤسسةالرسالةبيروت, الطبعةاألولى,
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ألبستي)ت   .12 التميمي  الهندية, بمراقبة: د.محمد 354الثقات:ألبي حاتم محمد بن حبان  العالية  للحكومة  المعارف  هـ( طبع بإعانة: وزارة 
 م. 1973-هـ 1393رف العثمانية, دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند, الطبعة: األولى،عبدالمعيد خان مديردائرة المعا

بيروت,  -هـ(, دار إحياء التراث العربي327الجرح والتعديل: ألبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي )ت  .13
 م.1952-هـ 1271الطبعة األولى, 

بيروت,   -هـ(, دار إحياء التراث العربي  327ألبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي )ت    الجرح والتعديل: .14
 م. 1952-هـ 1271الطبعة األولى, 
   / https://majles.alukah.net/t78344رابط الموضوع: 

رجال صحيح البخاري, المسمى: الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد: ألبي نصر أحمد بن محمد بن الحسين البخاري الكالباذي  .15
 م. 1987- هـ1407بيروت, الطبعة األولى،   –هـ(، تحقيق: عبد هللا ألليثي, دار المعرفة 398)ت
والتعديل: ألبي داود سليمان بن األشعث السجستاني، تحقيق: محمد علي قاسم    سؤاالت أبي عبيد أْلجري أبا داود السجستاني في الجرح  .16

 م. 1979-هـ1399المدينة المنورة, الطبعة األولى، -العمري, الجامعة اإلسالمية
ؤسسة  هـ(، حققه: شعيب األرنؤوط, محمد نعيم ألعرقسوسي, م748سير أعالم النبالء:ألبي عبد هللا شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي)ت .17

 . 1993بيروت, الطبعةالتاسعة-الرسالة 
هـ(, تحقيق: د.عبد الرحيم محمد القشقري، مجلة  385الضعفاء والمتروكون, ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني)ت  .18

ذو  -ذو القعدة-، شوال 60: العدد  2هـ, جزء  1403رمضان-شعبان-، رجب59: العدد  1الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة, الطبعة: جزء  
 هـ. 1404ذوالحجة  -، رجب64- 63: العدد  3هـ, جزء 1403الحجة  

حلب, الطبعة:   - هـ(، تحقيق: محمود إبراهيم زايد, دار الوعي303الضعفاء والمتروكون: ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي )ت .19
 هـ . 1396األولى، 

من .20 بن  سعد  بن  محمد  هللا  عبد  الكبرى:ألبي  الزهري,)تالطبقات  البصري  الكتب 230يع  دار  عطا,  القادر  عبد  محمد  تحقيق:  هـ(, 
 م. 1990-هـ1410العلميةبيروت, الطبعةاألولى،

-هـ(, تحقبق: محمد مصطفى األعظمي, المكتب اإلسالمي234العلل: ألبي الحسن علي بن عبد هللا السعدي بالوالء المديني، البصري، ) .21
 . 1980يروت, الطبعة الثانية، ب

المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي: ألبي الخير, شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد   فتح .22
 م. 2003هـ /  1424مصر, الطبعة: األولى،   –هـ(, المحقق: علي حسين علي, مكتبة السنة 902السخاوي )المتوفى: 

هـ(,  748بي عبد هللا شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي )ت  الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: أل .23
 م. 1992- هـ1413تحقيق: محمد عوامة, دار القبلة للثقافة اإلسالمية, الطبعة األولى، 

علي محمد معوض, شارك في   هـ( تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود,365الكامل في ضعفاء الرجال ألبي أحمد بن عدي الجرجاني )ت   .24
 م.1997هـ,  1418لبنان. الطبعة األولى، -بيروت -تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة, وضع حواشيه: الشيخ محمود خليل, الكتب العلمية

ثين والضعفاء والمتروكين: ألبي حاتم محمد بن حبان البستي, )ت .25 - الوعيهـ(, تحقيق: محمود إبراهيم زايد, دار  354المجروحين من المحد 
 م. 1971لب, الطبعة األولى, ح

ثين والضعفاء والمتروكين: ألبي حاتم محمد بن حبان البستي, )ت .26 - هـ(, تحقيق: محمود إبراهيم زايد, دار الوعي354المجروحين من المحد 
 م. 1971لب, الطبعة األولى, ح

قيق: شعيب األرنؤوط وآخرون, مؤسسة الرسالة,  هـ(، تح241مسند اإلمام أحمد: ألبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني )ت .27
 م. 1999 -هـ  1420الطبعة الثانية, 

معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم: ألبي الحسن أحمد بن عبد هللا بن صالح ألعجلي,   .28
 م. 1985-هـ1405ينة المنورة, الطبعة األولى،  المد-هـ(, تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي, مكتبة الدار 261)ت

https://majles.alukah.net/t78344/
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هـ( تحقيق:نور الدين عتر, 643معرفة أنواع علوم الحديث، يسمى مقدمة ابن الصالح:ألبي عمرو،عثمان بن عبد الرحمن ابن الصالح )ت .29
 م. 1986-هـ1406بيروت, -سوريا-دار الفكر

لله, تأليف: مجموعة من المؤلفين )د. محمد مهدي المسلمي, هـ( في رجال الحديث وع385موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني )ت .30
أشرف منصور عبد الرحمن, عصام عبد الهادي محمود,أحمد عبد الرزاق عيد, أيمن إبراهيم الزاملي, محمود محمد خليل(, عالم الكتب للنشر  

 م. 2001بيروت، لبنان, الطبعة: األولى، -والتوزيع
موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله, جمع وترتيب: السيد أبو المعاطي النوري, أحمد عبد الرزاق عيد, محمود  .31

 م.  1997- هـ 1417محمد خليل, عالم الكتب, الطبعة: األولى، 
لسؤاالت عن ابن معين وغيره: ألبي المظفر موقع شبكة األلوكة االليكترونية, مقالة بعنوان: فوائد منثورة عن حال ابن محرز صاحب ا .32

نَّاري القاهري في شرحه لكتاب المحاِرُب الَكِفيُل بتقويم أِسنَّة التنكيل, منشورة بتاريخ  . 2011/ 22/3سعيد بن محمد السِ 
لي محمد البجاوي, هـ(, تحقيق: ع748ميزان االعتدال في نقد الرجال: ألبي عبد هللا شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت  .33

 م. 1963-ـه 1382لبنان, الطبعةاألولى، -بيروت-دار المعرفة
 اهلوامش

 
 . 59سورة الحشر: من اْلية  (1)
. قال شعيب األرنؤوط: إسناده 21590, حديث رقم:   :35/467عن النبي    , حديث زيد بن ثابت  مسند أحمد: مسند األنصار    (2)

 صحيح.
 ,. 407و   283-281/ 1وتدريب الراوي: ,  120 -2/113و  258-   255وفتح المغيث: /، 84-82مقدمة ابن الصالح: ينظر:  (3)
بغداد:     (4) تاريخ  الكمال:  43  - 65/3, وتاريخ دمشق:  191  - 181  /14ينظر:  النبالء: 568  - 543  /31, وتهذيب  اعالم  , وسير 

 .597, وتقريب التهذيب: 138- 136 / 4, وموسوعة أقوال االمام أحمد: 288  -280  /11, وتهذيب التهذيب: 95  -11/71
بغداد:     (5) تاريخ  الكمال:  43  - 65/3, وتاريخ دمشق:  191  - 181  /14ينظر:  النبالء: 568  - 543  /31, وتهذيب  اعالم  , وسير 

 . 288  -280  /11, وتهذيب التهذيب: 95  -11/71
بغداد:     (6) تاريخ  الكمال:  43  - 65/3اريخ دمشق:  , وت191  - 181  /14ينظر:  النبالء: 568  - 543  /31, وتهذيب  اعالم  , وسير 

 . 8/172و    3/265, واالعالم:  288  -280  /11, وتهذيب التهذيب: 95  -11/71
بغداد:     (7) تاريخ  الكمال:  43  - 65/3, وتاريخ دمشق:  191  - 181  /14ينظر:  النبالء: 568  - 543  /31, وتهذيب  اعالم  , وسير 

 .597, وتقريب التهذيب: 138- 136 / 4, وموسوعة أقوال االمام أحمد: 288  -280  /11, وتهذيب التهذيب: 95  -11/71
بغداد:     (8) تاريخ  الكمال:  43  - 65/3, وتاريخ دمشق:  191  - 181  /14ينظر:  النبالء: 568  - 543  /31, وتهذيب  اعالم  , وسير 

 . 288  -280  /11, وتهذيب التهذيب: 95  -11/71
 . 597, وتقريب التهذيب: 11/71, وسير اعالم النبالء: 14/182ينظر: تاريخ بغداد:   (9)
بغداد:     (10) تاريخ  الكمال:  43-65/3, وتاريخ دمشق:  191  - 181  /14ينظر:  النبالء: 568  -543  / 31, وتهذيب  اعالم  , وسير 

 . 288  -280  /11, وتهذيب التهذيب: 95  -11/71
 . 294, وتقريب التهذيب129 /5, وتهذيب التهذيب:249-245/ 14وتهذيب الكمال:, 513 /8ينظر:الثقات:  (11)
,   326- 319/ 13, وسير اعالم النبالء:  146  / 2, وتذكرة الحفاظ: 366- 361/ 38, وتاريخ دمشق: 153  / 6ينظر: الجرح والتعديل:   (12)

 . 4/205واألعالم:  
 . 5/288تاريخ بغداد: و و 212و   239/ 2ينظر: تاريخ ابن معين رواية ابن محرز:  (13)
 . 463/ 11و    367و  9/363ينظر: تهذيب التهذيب:  (14)
نَّاري يتحدث عن تحديد شخصية ابن محرز ودرجته, وهل أنه روى بواسطة عن ابن    (15) ينظر: ومن بحثي وتصفحي وجدت قواًل لسعيد السِ 

حجر له, واستعرض خالف العلماء في ذلك, وذكر أن  معين؟ وهل هو شيخ زكريا الساجي ؟ ورجحه, وساق أدلة عليه وذكر ترجيح ابن  
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عامة المصنفين استدلوا بأقواله فهو توثيق له, فقال: سكت اكثر العلماء عن بيان درجته ولم تتوفر ترجمة مفصلة له, وهو روى عن ابن  
درجة إال تثبته وصدقه    -بن معين  بينه وبين ا  -معين وقال البعض أنه ربما روى عنه بواسطة رجل؛ وما كان يحمله على حكاية النزول  

وتحريه. وكتابه من أفضل المصنفات في )السؤاالت( ، لفوائده وفرائده الكثيرة. والقرائن تبين أنه شيخ صالح صدوق مقبول الرواية , وهو  
ابن معين(؛ لشهرتهم  إمام بالفن وكتابه يشهد له. وإن كان دون عباس الدوري وأبي سعيد الدارمي وأشباههم من أصحاب )السؤاالت عن  

لالطالع بمالزمتهم البن معين, وكونهم من الحفاظ والثقات والمتقنين. ولكن: ال ُتَردُّ روايته لمعارضتها لرواية بعض هؤالء، ِلَما اشتهر به.  
نَّاري اكثر ينظر: مقالة بعنوان: فوائد منثورة عن حال ابن محرز صاحب السؤاالت عن ابن معين وغيره: ألبي المظفر سعيد   بن محمد السِ 

 القاهري بشرحه كتاب: المحاِرُب الَكِفيُل بتقويم أِسنَّة التنكيل, في موقع األلوكة. 
 . 179, وتقريب التهذيب: 296- 7/292, وتهذيب الكمال: 152/ 3ينظر: الجرح والتعديل:  (16)
,  89, ورواية الدارمي:  4/128, و  85/ 4و    3/573, و  3/268,  ورواية الدوري:  1/69ابن معين : برواية ابن محرز:    ينظر:  تاريخ  (17)

 296-7/292وتهذيب الكمال: 
 . 3/24ينظر: التاريخ الكبير:  (18)
 . 1/308ينظر: موسوعة أقوال اإلمام أحمد:  (19)
 . 152/ 3ينظر: الجرح والتعديل:  (20)
 .601/ 1تدال ينظر: ميزان االع (21)
 . 179ينظر: تقريب التهذيب:  (22)
 .217, وتقريب التهذيب: 339-3/338, تهذيب التهذيب: 389-9/386ينظر: تهذيب الكمال:  (23)
-3/338, وتهذيب التهذيب:  388-9/387, وتهذيب الكمال:  4/286و    3/133و    75/ 3ينظر: تاريخ ابن معين: برواية الدوري:    (24)

339 . 
, وتهذيب الكمال: 290, وسؤاالت أبي عبيد اْلجري أبا داود:3/451, والتاريخ الكبير:  1/393ة أقوال احمد بن حنبل:  ينظر:  موسوع  (25)

9/387 -388 . 
 . 9/388, وتهذيب الكمال: 4/197, الكامل في الضعفاء: 624/ 3ينظر: الجرح والتعديل:  (26)
 . 388/ 9, وتهذيب الكمال: 43, والضعفاء والمتروكون:4/197, الكامل في الضعفاء: 1/312ينظر: المجروحين:  (27)
 . 217, وتقريب التهذيب: 81/ 2, وميزان االعتدال: 1/393ينظر: موسوعة أقوال احمد بن حنبل:  (28)
, وتهذيب التهذيب:  1/630, والكاشف:  157-17/154, وتهذيب الكمال:  5/463, الكامل في الضعفاء:  2/57ينظر: المجروحين:    (29)

 .342, وتقريب التهذيب: 6/190
 . 5/463, الكامل في الضعفاء: 137, وورواية  الدارمي:  159و3/158ينظر: تاريخ ابن معين: رواية الدوري:  (30)
 . 2/327ينظر: موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل:  (31)
 . 239  /5ينظر: الجرح والتعديل:  (32)
 . 568  /5, وميزان االعتدال:35/87مال:, وتهذيب الك463/ 5ينظر: الكامل في الضعفاء: (33)
 . 5/85, والثقات: 2/57ينظر: المجروحين البن حبان:  (34)
 . 5/463ينظر: الكامل في الضعفاء:  (35)
 . 568 /5, وميزان االعتدال:  1/630ينظر: الكاشف:  (36)
 . 342ينظر: تقريب التهذيب:  (37)
 . 311, وتقريب التهذيب: 299 -298/ 5التهذيب , وتهذيب 229 -15/226ينظر:تهذيب الكمال:  (38)
 . 5/299, وتهذيب التهذيب 1/301, وتاريخ ابن أبي خيثمة:1/141ينظر: تاريخ ابن معين:رواية الدارمي: (39)
 . 299/  5, وتهذيب التهذيب 5/133ينظر: التاريخ الكبير:  (40)
 .299/  5وتهذيب التهذيب  ,61, والضعفاء والمتروكون للنسائي:  2/45ينظر: معرفة الثقات:  (41)
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 . 299/  5, وتهذيب التهذيب 275 /5, والكامل في الضعفاء: 631و 7/40ينظر: الثقات:  (42)
 . 299/  5, وتهذيب التهذيب 5/97, والجرح والتعديل: 2/363ينظر: موسوعة أقوال الدارقطني:  (43)
 . 311ينظر: تقريب التهذيب:  (44)
 . 119- 8/118, وتهذيب التهذيب: 428,وتقريب التهذيب: 3/293, وميزان االعتدال: 298-22/295ينظر: تهذيب الكمال:  (45)
 . 8/119, وتهذيب التهذيب: 22/298, تهذيب الكمال:  137ينظر: تاريخ ابن معين: برواية الدوري:  (46)
 . 5/405ينظر: الطبقات الكبرى:  (47)
 . 296/ 6ينظر: الجرح والتعديل:  (48)
 . 22/297, وتهذيب الكمال: 215 /7: ينظر: الثقات (49)
 . 3/293, وميزان االعتدال:  6/240ينظر: الكامل في الضعفاء:  (50)
 . 428ينظر: تقريب التهذيب:  (51)
, وتقريب التهذيب:  87- 85/ 35, وتهذيب الكمال:  509-7/508, والكامل في الضعفاء:  254/ 3ينظر: موسوعة أقوال اإلمام أحمد:    (52)

474 . 
- 3/525, وميزان االعتدال:  509-7/508, والكامل في الضعفاء:  60/ 3, وبرواية الدوري:43يخ ابن معين: برواية الدارمي:  ينظر: تار   (53)

526 . 
 . 9/124, وتهذيب التهذيب: 87-85/ 35, وتهذيب الكمال: 7/509, الكامل في الضعفاء: 83و  77ينظر: العلل البن المديني:  (54)
 . 87-35/85, وتهذيب الكمال: 5/11أبي عبيد أْلجري أبا داود:  ينظر: سؤاالت (55)
 . 95ينظر:  الضعفاء والمتروكون للنسائي:  (56)
 .   407/ 7ينظر: الثقات البن حبان:  (57)
 . 9/124, وتهذيب التهذيب: 35/87, وتهذيب الكمال: 7/509ينظر: الكامل في الضعفاء:  (58)
 . 526-3/525زان االعتدال:  ,  ومي87-35/85ينظر: تهذيب الكمال:  (59)
 . 474ينظر: تقريب التهذيب:  (60)


